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Intisari 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : kepuasan kerja pustakawan di 
Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Pengumpulan data dilakukan dengan  
menggunakan metode angket dan dokumentasi. Populasi yang diambil adalah seluruh 
pustakawan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada DIY pada bulan April- Mei 
2010. Penelitian ini adalah penelitian populasi, dimana semua pustakawan menjadi 
subjek penelitian. Sampel yang diambil sebanyak 85 responden dengan menggunakan 
rumus rata-rata hitung arithmetic Mean. Analisis yang digunakan adalah Analisis 
Deskriptif Kuantitatif.Berdasarkan analisis Deskriptif kuantitatif hasil penelitian yang 
diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil skor kriteria penilaian berdasarkan 
nilai rata-rata secara keseluruhan didapat hasil 3,85 sehingga dapat dikategorikan 
bahwa kepuasan kerja Pustakawan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 
tergolong Puas. Dari  variabel yang dipertimbangkan yaitu kepuasan kerja 
pustakawan, dan  dijabarkan menjadi 4 indikator, yaitu: pekerjaan yang penuh 
tantangan, sistem penghargaan yang adil, kondisi yang mendukung, dan sikap rekan 
sekerja. Dari indikator yang menjadi penilaian kepuasan kerja pustakawan di 
Perpustakaan Universitas Gadjah Mada dapat diperoleh nilai rata-rata 3,86, sehingga 
berdasarkan nilai rata-rata tersebut tergolong puas.Untuk indikator pekerjaan yang 
penuh tantangan nilai rata-rata kepuasan kerja adalah 3,96, sehingga berdasarkan nilai 
rata-rata tersebut tergolong puas. Untuk indikator penerapan sistem penghargaan 
yang adil nilai rata-rata kepuasan kerja adalah 3,68, sehingga berdasarkan nilai rata-
rata tersebut tergolong puas. Untuk indikator kondisi yang sifatnya mendukung nilai 
rata-rata kepuasan kerja adalah 3,86 , sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut 
tergolong puas. Untuk indikator sikap rekan sekerja nilai rata-rata kepuasan kerja 
adalah 3,97, sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut tergolong puas. 

Kata Kunci: Pustakawan, kepuasan kerja.  
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SATISFACTION THE LIBRARIAN’S JOB IN GADJAH MADA UNIVERSITY 
 

Septi Eskawati 
07140103 

 
Abstract 

 
This research purposes to know satisfaction the librarian’s job in Gadjah 

Mada University library. The collecting of data done by using inquiry and 
documentation method. All of librarians in Gadjah Mada University are taken as 
popilation on April to mei 2010. This research is research of population, where all 
Iibrarian become research subjek. This research uses a quantitative descriptive 
method wit the population consisting of all librarians at the library. About 85 
respondences, taken as sample by using Arithmetic Mean. Based on analisys of 
Descriptive kwantitative the result of the research can be concluded as below: The 
average of score is 3,85 so it can be said that satisfaction of librarians job in Gadjah 
Mada University library is good. From variable considered: The satisfaction of 
librarian’s job, discribed into 4 indicator: defiance  job, fair reward of sistem, carryng 
as condition and attitude of each librarian. From indicator becoming assessment 
satisfaction of Iibrarian job in Gadjah Mada University Library can be obtained 
average value 3,86, so based on the average value is satisfied. For  the full average 
value challenge satisfaction of job is 3,96, so based on the average value is satisfied. 
For the indicator applying of fair appreciation system average value satisfaction of 
job is 3,68, so based on the average value is satisfied. For indicator of is condition of 
which in character support average value satisfaction of job is 3,86 , so based on  the 
average value is satisfied. For the indicator of friend attitude work average value 
satisfaction of job is 3,97, so based on the average value is satisfied. 

 
Keyword: Librarian, Satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang besar 

terhadap dunia perpustakaan, demikian pula dengan membanjirnya informasi telah 

membuat tugas dan peran pustakawan lebih penting. Menghadapi informasi yang 

melaju dengan cepat ini tentu mau tidak mau pustakawan harus berusaha untuk lebih 

profesional. Untuk bisa memainkan perannya sebagai pustakawan, tentu saja 

pustakawan dituntut untuk terlebih dahulu menyukai profesinya. Ini bukanlah hal 

yang mudah. 

Kalau kita amati petunjuk-petunjuk tentang adanya ketidakpuasan kerja di 

instansi-instansi pemerintah akhir-akhir ini nampak jelas. Penghormatan terhadap jam 

kerja sangat rendah, banyak pegawai yang datang terlambat tetapi jika pulang lebih 

awal. Penelitian-penelitian mengenai kepuasan kerja pustakawan sangat diperlukan 

guna memperoleh gambaran lebih jelas lagi mengenai kepuasan kerja seorang 

pustakawan. Bagaimana sesungguhnya tanggapan pustakawan sendiri terhadap 

pekerjaannya. Dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman perpustakaan 

harus lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber dana dan sumber daya 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu sudah selayaknya para 
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pemimpin memperhatikan kepuasan kerja pustakawan karena hal ini berhubungan 

erat dengan efektifitas organisasi tempat pustakawan bekerja. 

Semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin bertambah beban kerja 

pustakawan. Untuk itu hendaknya para pemimpin mulai memperhatikan kebutuhan 

pustakawan. Sudah saatnya dengan adanya perubahan kondisi tersebut dibarengi 

dengan perbaikan status untuk profesi pustakawan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengenali bagaimana pustakawan bersikap terhadap pekerjaan dan lingkungan 

kerjanya, yaitu dengan mengadakan penelitian kepuasan kerja. Kepuasan kerja 

merupakan suatu reaksi emosional yang kompleks terhadap pekerjaan yang berujud 

perasaan senang maupun tidak senang atau rasa puas dan tidak puas. 

Penelitian tentang kepuasan kerja di perpustakaan perlu dilakukan, karena hal 

ini untuk mengantisipasi kendala yang sering terjadi misalnya ketidak disiplinan jam 

kerja, menunda-nunda pekerjaan rutin dan yang paling buruk adalah sikap kurang 

ramah pustakawan terhadap pengguna perpustakaan. Dalam menjalankan pekerjaan 

rutinnya, pustakawan kadang dihadapkan pada konflik yang disebabkan dengan 

perbedaan kepentingan diantara jenis pekerjaan rutin tersebut. Jika konflik tersebut 

tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kondisi yang mendukung 

ketidakpuasan kerja. Dengan adanya kondisi yang mendukung ketidakpuasan kerja 

diantara pekerjaan rutin tersebut, maka akan mengakibatkan terhambatnya kelancaran 

kerja di perpustakaan secara keseluruhan (Robbins, 2007 : 106). 

Hal lain yang menyebabkan ketidak puasan pustakawan seperti penghasilan 

yang kurang mencukupi, pekerjaan yang kurang menantang sehingga tidak menarik 
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lagi, suasana atau lingkungan kerja yang kurang memuaskan. Atau hal lain yang 

kadang tidak terungkapkan seperti merasa tidak cocok sesama rekan kerja atau 

kurang perhatian antara sikap atasan terhadap bawahan. 

Pada era globalisasi informasi terus berkembang dewasa ini merupakan 

tantangan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi 

tantangan tersebut salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang menyediakan sumber-sumber 

informasi yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Untuk dapat mencapai tujuannya, perpustakaan harus memiliki unsur-unsur 

koleksi, pemakai, sarana dan yang tidak kalah penting adalah petugas atau 

pustakawan (Suharti, 2007: 2). 

Menurut Soeatminah (1991: 32) pustakawan adalah unsur terpenting yang 

akan menggerakkan unsur-unsur yang lain. Perpustakaan tanpa pustakawan adalah 

kumpulan kertas bekas karena koleksi tidak ada yang mengatur dan menatanya. 

Sebagai penyedia informasi perpustakaan hendaknya dikelola secara profesional oleh 

orang yang ahli di bidangnya. Namun terkadang yang terjadi sebaliknya, 

perpustakaan sering dijadikan sebagai tempat buangan. Orang-orang yang 

mempunyai masalah seperti tidak disiplin, sering dipindahkan ke perpustakaan. 

Perpustakaan sebagai tempat menghukum orang-orang yang bermasalah. Padahal 

seharusnya tidak demikian karena perpustakaan dalam hal ini perpustakaan perguruan 

tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi yang bersama-sama dengan 
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unsur penunjang lainnya, berperan serta dalam melaksanakan visi dan misi perguruan 

tingginya (Dirjen Dikti 2004: 3). 

Perpustakaan sebagai penyedia informasi harus mampu melayani kebutuhan 

pemakainya semaksimal mungkin. Tidak seperti bagian-bagian lain yang melayani 

mahasiswa hanya pada saat-saat tertentu saja, misalnya masa heregestrasi, masa 

praktikum atau masa kuliah. Pada masa liburan mahasiswa, pustakawan tetap dituntut 

untuk melayani pemakai yang membutuhkan informasi di perpustakaan. Pustakawan 

juga tidak bisa meninggalkan ruang setiap saat sebelum ada penggantinya karena 

disamping melayani mereka juga harus menjaga koleksi-koleksi yang ada di 

perpustakaan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan koleksi dari pemakai yang 

tidak bertanggung jawab. 

Sebagai suatu profesi yang bertugas mengelola dokumentasi dan informasi, 

serta mendokumentasikan dan memberikan layanan informasi kepada pemakai, 

pustakawan seharusnya memiliki motivasi kerja yang tinggi agar produktifitasnya 

meningkat dan kinerjanya dapat memberikan manfaat bagi siapa yang membutuhkan. 

Pada kenyataannya pustakawan adalah individu yang juga mempunyai kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari tempat bekerjanya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan 

kualitas kerjanya yang sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja masing-masing 

individu (Suharti, 2007: 3). 

 Kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut 

penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, 

termasuk didalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik dan kondisi 
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psikologi (Anoraga, 2001:82). Kepuasan kerja akan memberikan dampak bagi 

pekerjaan yang dilakukan petugas perpustakaan atau pustakawan. Baik pekerjaan 

yang bersifat pelayanan kepada pemakai maupun pelayanan teknis. Seseorang yang 

kebutuhan, keinginan dan harapannya terpenuhi akan cenderung bekerja dan 

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Sebaliknya, orang yang kepuasan kerjanya 

rendah akan malas bekerja, selalu mangkir atau meninggalkan pekerjaannnya, tidak 

disiplin. Keadaan ini kalau dibiarkan terus menerus akan menurunkan produktifitas. 

Tujuan perpustakaan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

pemakainya tidak mungkin tercapai. Pemakai akan kecewa dengan pelayanan 

perpustakaan. Kekecewaan ini akan berakibat negatif pada perpustakaan. 

Perpustakaan berangsur-angsur akan ditinggalkan pemakianya. Pemakai akan pindah 

atau beralih ke perpustakaan yang lebih berkualitas baik dalam pelayanan maupun 

dalam fasilitasnya (Suharti, 2007:4).  Agar keadaan ini tidak terjadi pada 

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM), maka perlu dilakukan survei atau 

penelitian bagaimana keadaan petugas perpustakaan UGM. 

Pustakawan sebagai pegawai fungsional dituntut untuk selalu 

mengembangkan diri dan berkarya semaksimal mungkin untuk mencapai jenjang 

karier yang maksimal. Hal ini memerlukan kesadaran dan motivasi yang tinggi. 

Tanpa adanya kepuasan kerja mereka akan bekerja semaunya. Untuk menumbuhkan 

kesadaran akan tugas dan tanggung jawab salah satunya diperlukan motivasi. Orang 

yang terpenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan serta mempunyai kepuasan kerja 

yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan produktifitas atau prestasi kerjanya. 
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Kepuasan kerja pustakawan sangat menentukan kinerja pustakawan. Apakah 

sebagian orang puas dengan pekerjaan mereka? Jawaban tersebut tampak mutlak 

sebagai “ya” di Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara maju lainnya. 

Penelitian- penelitian independen, yang diselenggarakan terhadap para pekerja AS 

dalam 30 tahun terakhir, umumnya menunjukkan bahwa mayoritas pekerja puas 

dengan pekerjaan mereka (Robins, 2007 : 104). Oleh karena itu penulis ingin 

mengetahui kepuasan kerja pustakawan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

membuat rumusan masalah yaitu,  bagaimana kepuasan kerja pustakawan di 

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja pustakawan di Perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah khazanah 

penelitian di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 
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2. Sebagai masukan bagi pimpinan mengenai aspek yang perlu ditingkatkan 

dan aspek yang perlu dipertahankan untuk meningkatkan kepuasan kerja 

pustakawan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

3. Memberikan masukan tentang faktor-faktor yang mendukung kepuasan 

kerja Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. 

4. Diharapkan dengan pengelolaan SDM yang baik dapat menjadi sarana 

bagi pustakawan dalam mencapai kepuasan kerja. Pustakawan yang puas 

dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap positif dan menjadi 

pembangun citra profesinya sebagai pustakawan dimata masyarakat. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada pustakawan yang 

ada di Perpustakaan UGM. Hasil dari penelitian ini akan memberi gambaran 

mengenai kepuasan kerja pustakawan Universitas Gadjah Mada. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang menguraikan alasan mengapa masalah 

kepuasan kerja pustakawan perlu diteliti. Rumusan masalah untuk 
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merumuskan apa yang menjadi persoalan dalam penelitian. Tujuan 

menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat 

menjelaskan manfaat yang diperoleh dalam penelitian baik secara teoritik 

maupun dalam praktik di lapangan dan kontribusi yang diberikan bagi  

lembaga tempat penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori  

Bab ini menguraikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam 

topik yang sejenis dan landasan teori menguraikan teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan. 

Bab III Metode penelitian  

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian. 

Berisi subyek obyek penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, 

dan metode analisis yang digunakan, pelaksanaan penelitian dan tempat 

penelitian. 

Bab IV Pembahasan 

Bab ini membahas apa yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang 

telah dilakukan. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi simpulan dan saran, menyimpulkan apa yang diperoleh 

dalam penelitian dan saran untuk kemajuan yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Hasil skor kriteria penilaian berdasarkan nilai rata-rata secara keseluruhan didapat 

hasil 3,86 sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kepuasan kerja pustakawan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

tergolong kategori puas. 

2. Dari 20 pernyataan yang dipertimbangkan dijabarkan ke dalam 4 indikator yaitu 

Pekerjaan yang penuh tantangan nilai rata-rata kepuasan kerja pustakawan adalah 

3,96, sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut tergolong puas. Untuk  

penerapan sistem penghargaan yang adil, nilai rata-rata kepuasan kerja pustakawan 

adalah 3,68, sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut tergolong puas. Untuk 

kondisi yang sifatnya mendukung, nilai rata-rata kepuasan kerja pustakawan 

adalah 3,86, sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut tergolong puas. Untuk 

aspek Rekan Sekerja nilai rata-rata kepuasan kerja pustakawan adalah 3,97, 

sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut tergolong puas. 

3. Dengan peringkat indikator kepuasan tertinggi adalah Aspek Rekan Sekerja 

dengan nilai rata-rata 3,97 dan indikator kepuasan terendah adalah aspek 

penerapan sistem penghargaan yang adil dengan nilai rata-rata 3,68. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat 

diberikan saran bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja diperlukan: 

1. Untuk aspek Pekerjaan yang penuh tantangan hal yang perlu ditingkatkan 

yaitu pimpinan harus memberikan peluang kepada pustakawan untuk 

menggunakan keterampilan dan kemampuan agar kinerja pustakawan 

meningkat. 

2. Untuk aspek penerapan sistem penghargaan yang adil hal yang perlu 

diperhatikan adalah kebijakan dan praktik promosi yang adil. Karena promosi 

memberikan peluang untuk pertumbuhan pribadi, peningkatan tanggung 

jawab dan kenaikan status sosial. Jika pustakawan yang menganggap 

keputusan promosi dalam perpustakaan dibuat secara adil dan terbuka, maka 

pustakawan berpeluang meraih kepuasan dalam pekerjaan mereka. 

3. Untuk aspek kondisi yang sifatnya mendukung berhubungan dengan 

lingkungan kerja pustakawan, hal yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas 

yang bersih dan relatif modern, dan dengan peralatan dan perlengkapan yang 

memadai. 

4. Untuk aspek sikap rekan sekerja hal yang perlu diperhatikan adalah 

peningkatan interaksi sosial sesama pustakawan, pemustaka dan sesama 

individu yang terlibat.  
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